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 101-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 يبدين و$((  تعالى قوله تفسير مع ؟.عورتھا يصف بحيث شفافا ثوبھا يكون أ$ المرأة أمام المسلمة المرأة لباس شروط من ھل - 1

 ( 00:00:38)) . (  زينتھن

 ( 00:15:19(  ؟.به وتخرج سروال بدون الساتر الجلباب تلبس أن للمرأة يجوز ھل - 2

 ( 00:21:10(  ؟.الشرعي الجلباب من الرأس على توضع التي العباءة ؟وھل.المسلمة المرأة جلباب ھو ما - 3

 ( 00:25:28(  ؟.المعنى معقول أو تعبدي والسروال الجلباب وھل) .  المعنى ومعقول التعبدي(  كلمتي من المراد بيان - 4

 ( 00:31:34(  ؟.معين لمذھب المتعصبات الطالبات معاملة في الصحيحة الطريقة ھي ما - 5
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  .ة لم تراجع من قبل الموقعھذه الماد :ملحوظة

 

 من يصف وال يشف ال أنه ، الزينة مواضع عن أنه غري املرأة أمام املرأة لباس شروط ضمن من هل..  : السائلة
  ... غري

 واحلمد والربكة اخلري فيها اآلية هذه لكن ، اآلية هذه إال املرأة مع املرأة عورة حتديد يف ، لدينا ليس أوالً  : الشيخ
 أمر ، فيها اليت اآليات بعض ، أذهاننا يف استحضرنا إذا ألننا ، احليثية هذه من اآليات كل شأن هو اكم ، هللا

 من عليهن يدنين المؤمنين ونساء وبناتك ألزواجك قل النبي أيها يا(( ..  اجللباب عليها تضع بأن املرأة

 الدليل قام ما حاشا ، قدمها إىل رأسها من املرأة بدن مجيع يسرت اجللباب أن العلم أهل عند ومعلوم )) جالبيبهن
 جيوبهن على بخمورهن يضربن وال(( :  األخرى اآلية كذلك ، والكفني ، الوجه قرص وهو أال ، استثناءه عن

 فأنا ، املرأة مع املرأة عورة حتديد حول السؤال كان وإن املؤمنني تنفع والذكرى ، أذكر أن هذه من أرى وأنا ))
 عز اهللا أن ينسني.  بامللتزمات اليوم عنهن يُعرب والاليت الصاحلات املسلمات النساء من كثرياً  بأن ، أذكر أن أريد
 متجلببة خمتمرة خترج أن بيتها من خرجت إن املرأة فواجب.  مخار امسه آخر شيئاً  اجللباب مع عليهن فرض وجل
 نأيت فحينما والصدر والعنق الرأس أيضاً  يسرت باجللبا أن عرفنا وإذا ، اجللباب اخلمار وعلى ، اخلمار رأسها على



 ، اآليتني من سبق ما ذهننا يف استحضرنا فإذا ، لبعولتهن أو )) زينتهن يبدين وال((  ، عنها املسئول اآلية إىل
 مل ما يبقى ، هلا يسمح فحينما ، ذكرنا ما إال كلها مستورة تكون أن جيب املرأة أن ذهننا يف قام قد فيكون
 َأوْ  لبعولتهن إال زينتهن يبدين وال((  تعاىل قال فإذا ، سرته جيب أنه وعلى ، عورة أا على يبقى ، هب يسمح

 آبَاءِ  َأوْ  آبَائِِهن  اآلية خامتة يف النساء جعل إذاً  )) نسائهن أو((  يقول أن إىل..   أو أو )) ... بـُُعولَِتِهن 
 إال ، جسدها كل ساترة إال أمامه املرأة تظهر أن احملارم هذه من رمحم ألي جيوز ال فكما ، اآلية أول يف كاحملارم
  عفواً  ، الزينة مواضع من املقصود ما وهو ، آخر شيئاً  نفهم أن علينا بقي ، احلقيقة هذه عرفت إذا ، الزينة مواضع

  : قوالن اآلية هذه يف ، التفسري علماء ، للعلماء ؟ الزينة من املقصود ما
 أن أرى وأنا ، الزينة مواضع يبدين وال:  الثاين القول ، )) زينتهن يبدين وال((  اآلية ظاهر قصودامل أن:  أحدمها

 املواضع هذه وكانت الزينة مواضع اآلية من املعين كان إذا ألنه ، األول القول من وأمشل عام الثاين القول هذا
 املرأة فإذا ، نفسها الزينة يقول الذي القول اخرتنا ذاإ:  مبعىن متاماً  العكس وليس املواضع يف الزينة دخلت ، مزينة
   ... ذلك معىن فهل عنقها يف العقد وضعت قد تكن مل مثالً 

  ...:  الطالبة
 زينة هناك يكن مل إذا أنه معناها القول هذا على نفسها الزينة زينتهن يبدين وال:  الثاين القول عن ، ال : الشيخ
 أن جيوز ال أن أوىل باب فمن ، الزينة موضع تظهر أن للمرأة جيز مل فإذا ، خرتناها الذي القول على أما ، معليش
 ، للنساء وإال احملارم هلؤالء إال الزينة مواضع تظهر أن للمرأة جيوز ال فإذاً  ، املوضع على هي اليت الزينة تظهر

 أو املقصود أن على جروا ، كلهم السلف علماء جرى التفسري هذا على املسلمات هم ا املقصود ، نسائهن
 رمحه املودودي األستاذ جاء حىت ، أبداً  هذا يف التفسري علماء العلماء بني خالف ال ، املسلمات أي نسائهن

 كافرات كن ولو اإلسالم بأخالق املتخلقات يعين " نسائهن أو" :  قال حيث ، جديد برأي جاء ، اهللا
 ، اإلسالم بأخالق متخلقات غري لكنهن ، املسلمات اءنس كن إذا يقول ذلك من العكس وعلى ، مشركات

 ؟ ملاذا ، مرجوح الرأي هذا لكن ، املسلمات النساء من ، اجلنس هذا أمام تظهر أن املسلمة للمرأة جيوز فال
  :  اثنني ألمرين
 تشريف ةإضاف هي املواطن من كثري يف العلماء يقول كما هي )) نسائهن أو((  اإلضافة هذه أن:  األول األمر

.  
  . بالذات النقطة هذه تفصيل أريد أنا:  السائلة
 املسلمات نساء إىل النساء أضاف )) نسائهن أو(( :  تعاىل فقوله طيب ، ... حال كل على : الشيخ



 وبناتك ألزواجك قل النبي أيها يا(( .  قبل من ذكرن الاليت النساء ؟ منهن )) يبدين وال(( :  بقوله وخاطبهن

 خامتتها يف قال مث ، اآلية آخر إىل )) لبعولتهن إال زينتهن يبدين وال(( :  تعاىل قال ملا إذاً  )) منينالمؤ  ونساء
 هذا على التفسري علماء اتفاق:  الثاين والوجه األول الوجه هذا ، املسلمات النساء فيعين )) نسائهن أو(( : 

 ، السلف علماء عليه اتفق عما اخلروج جيوز ال أنه التفسري أصول قواعدهم من و ، بينهم خالف دون التفسري
 أن املسلمة للمرأة جيوز فال كذلك وهو كذلك األمر كان فإذا ، آخره وإىل وأدين وأفقه أعلم شك بال ألم
 وما الرأس ذلك أول ؟ الزينة مواضع هي فما ، الزينة مواضع فقط بإظهار إال مثلهم هم ومن احملارم أمام تظهر
 كما أخرى زينة أو املشط عليه يوضع الرأس مث ، الطوق موضع والعنق ، األقراط مواضع الرأس يف مثالً  ، حوى

 يف مث اجلاهلية يف النساء كانت شيء الزينة مواضع ومن املعصم حيث ، األساور الزينة مواضع من مث معلوم هو
   ... الزينة مواضع ، الساق يف اخلالخيل مثل العضد على يضعهن ، اإلسالم

  . ...:  البةالط
 هي هذه.  اخللخال موضع الزينة مواضع من مهم مش حال كل وعلى ، ببايل خيطر ما احلقيقة اآلن : الشيخ
 ، حمارمها أمام للصالة تتهيأ أن تريد حينما عنها تكشف أن املرأة تضطر اليت املواضع هي وهذه ، الزينة مواضع
 املرأة مع املرأة عورة بأن يقول ومن آنفاً  شرحنا كما ، ةالعور  على بقي ذلك سوى ما جنسها بنات أمام وكذلك
 ، اهللا رسول حديث يف وال اهللا كتاب يف ال له أصل ال قول فهذا ، الركبة إىل السرة من الرجل مع الرجل كعورة
 ، الفقهاء بعض من القول هذا يقول من عند ذلك مع ، واالستنباط الرأي هو إمنا ، ضعيف حديث يف وال حىت
 بأن التصريح ، املصري جنيم البن ، الرائق البحر كتاب مثل يف جند ، الفقهاء بعض من القول هذا مثل يف جند

 أن ومعلوم احملارم أمام للمرأة الزينة إظهار أباحت اليت ، السابقة لآلية كأمثلة يعين ، عورة وهو ، عورة املرأة صدر
 اآلية هذه عن ينحرفن اليوم نساء من كثرياً  أن يظهر ولذلك ، إبطها يف بظهرها ، زينة املرأة صدر يف هناك ليس

  ... أخيها عن فضالً  أختها أو ، أمها أمام الشيال القميص إحداهن تلبس إمنا ،
  . شيء هلا عملت امرأة وما صدرها كل يظهرن البنات الناس بعض اليوم:  الطالبة
 ، شيء هذا ، الكتاب عن احنرافهم للناس نبني كيف نعرف حىت ، اآلية نفهم أن املهم ، باهللا أعوذ : الشيخ
 هناك يوجد لكن ، اآلية هذه من أكثر صريح نص لدينا يوجد ال احلقيقة أن:  آنفاً  قلت أنا:  ثاين وشيء
 عليه اهللا صلى - النيب أن السنن يف داود أيب يرويه حديث ، ذكره اآلية يف جاء مما شيء ، منه يفهم حديث
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب على الدخول يف فاستأذن ، هلا غالماً  ومعه ، عائشة بيت إىل يوماً  جاء - وسلم
 ومعه عليها أبيها دخول من حترجت فكأا ، مضطجعة وهي -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب بنت فاطمة على



 يا( :  لسالما عليه فقال ، ساقيها من وشيء ، القدمني عن كاشفة الرأس حاسرة مضطجعة كانت ، غالمها

 تريه أن هلا جيز مل آخر شخص هناك كان لو أنه معناه هذا ) وغالمك أبوك هو إنما ، عليك بأس ال بني
 جواباً  عندي ما هذا ، الكرمية لآلية السابق التفسري يؤيد جزئي كتفسري نعتربه أن ميكن احلديث هذا ، ساقيها

  .  السابق السؤال عن
  

 إذا ، صيفية مالبس حتته تلبس أن دون ساتر جلباب تلبس أن للمرأة جيوز هل لباباجل للباس بالنسبة:  السائلة
 وفوقها العادية الثياب تلبس أن أم فقط اجللباب تلبس ان هلا جيوز فهل حار اجلو كان إذا خترج أن أرادت

  ؟  اجللباب
 رأسها على اخلمار وضع بني جتمع أن بيتها من خرجت إذا للمرأة البد ، آنفاً  إليه أشرنا ما هذا هو نعم : الشيخ

 وليضربن((  ، )) جيوبهن على بخمرهن وليضربن(( :  تعاىل قوله لتحقيق ، اجللباب اخلمار على مث ،

 املسلمات من كثري عنها يغفل نقطة وهذا .. )) منها ظهر ما إال زينتهن يبدين وال جيوبهن على بخمرهن
 من املقصود شو ، العقل بتحكيم وإمنا الشرعي بالعلم ليس قضيةال يأخذن ألن ، آنفاً  قلنا كما امللتزمات
 شيء هناك لكن ، البدن يسرت اجللباب فهذا ، كله بدا املرأة تسرت أن ، وجهها املرأة تسرت أن هو ؟ احلجاب

 مافحين ، بدا أعضاء من شيئاً  حيجم املرأة تلبس الذي الثوب أو اجللباب يكون ال أن وهو مالحظته جيب آخر
 حينما ، النساء بعض من نالحظ كما السيما حمجماً  الرأس سيظهر ، رأسها على فقط اجللباب املرأة تضع

 أظن واخلمار ، اخلمار يأيت فحينما ، اخللف من بارز هذا الرأس فيكون ، رؤسهن قفا يف شعورهن ويعقدن يكورن
 ، الصالة يف تدخل حينما املرأة به تسدل ما اوإمن ، باإلشارب اليوم يسمى ما به املراد ليس أنه تستحضرن أنكن
 جاء فإذا الكتفني حيجم فال ، الكتفني على مسدوالً  ينزل مث الرأس شعر ، يغطي أوالً  احلجاب هذا أن حيث
 عليه اهللا صلى - النبي أن(  السنة يف جاء وقد ، املرأة رأس حتجيم األمرين ذين اندفع اجللباب اخلمار فوق

 زيد أو ، ثابت بن زيد لعله ، منها شيئاً  أصحابه أحد إلى فأهدى يوماً  مصر من رقيقة يابث جاءته -  وسلم

 تحجم ال لكي الغليظة الثياب من الثوب هذا تحت ولتضع ، زوجتك البسها له فقال ، نسيته األرقم بن

 يصف ال أن لباباجل شروط من بأن املسلمة املرأة حجاب يف املذكور الشرط أخذ هنا من ، بدا أي ) عظامها
 عورة كل يف يشرتطان الصفتان هاتان ، البشرة لون عن يكشف أن والشفافية ، التحجيم هو الوصف يشف وال

 حيجم ألنه بالبنطلون اليوم يسمى مبا يلبسوا أن للرجال جيوز ال ولذلك ، املرأة عورة أو الرجل عورة كانت سواء
 املفارقات عجائب ومن ، املرأة عن فضالً  للرجل جيوز فال ، جداً  قبيحاً  حتجيما بينهما ما حيجم قد ، الفخذين



 إن هو لكنه ، الشيء بعض ملتزم آخره إىل ويصوم يصلي طيباً  رجالً  الزوج يكون أنه ، اليوم حنن نالحظها اليت
 ثوباً  تلبس أن يريد ال فهو لزوجته بالنسبة وحبق التعصب كل متعصب لكنه ، البنطلون البس متبنطل التعبري صح
 على فيجب ، العورة حيجم الذي البنطلون يلبس أنه نسي ، نفسه ونسي ، عورا حيجم ألنه ؟ ملاذا ضيقاً 

 ، العورة حيجم ثوب أي لباس عن يبتعدا أن ذلك ومن ، شيء كل يف اإلسالم أحكام يلتزما أن كليهما الزوجني
 مالحظة عندي يف ، الركبة حتت إىل السرة فمن لالرج أما ، والكفني الوجه إال عورة كلها فاملرأة ، حبسبه كل
 فقد احلضور يف سبقت أنت فإن ، الدور على سؤال تسأل واحدة كل ، احلاضرات بني عدل يف يصري حىت

 عن نبتعد حىت اليمني من ونبدأ ، إليك فلنرجع سؤال عنده أحد ما كان إذا أما ، اآلن وبركة كفاية أخذت
  . تفضلي شيء عندها هذه لكن ؟ ءشي عندك ؟ شيء عندك ، الفوضى

 كما اجللباب نلبس حنن لنا بالنسبة ، أمجعني صحبه وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد:  سائلة
 شيخ يا رأيك ما بالعباءة نغريه أفضل أم شرعي لباس هذا يعد فهل ،  طويل... وفوقه ثوب عن عبارة وهو ، تراه
  ؟

  ... مستمعة خليكي انت امسعي املنكبني على أم الرأس ىعل توضع العباءة : الشيخ
  . كالثوب الكتفني على موضوعة يعين الرأس غري من ، الرأس على:  السائلة
 توضع أم الرأس على توضع أسألك عنها تسألني اليت العباءة بس ، هذا شايف أنا هذا فاهم ، فاهم : الشيخ
  ؟ املنكبني على

  . الرأس فوق:  السائلة
 وجل عز اهللا أمر ولذلك ، القرآن يف املذكور اجللباب هو العباءة:  كاآليت اجلواب يأيت هنا ، الرأس فوق : خالشي

 ألن ؟ ملاذا واجللباب اخلمار وعلى اخلمار وضع بني جتمع أن املرأة ، وجل عز اهللا أمر ذلك أجل من أو ،
 من مفتوحة أا معلوم العباءة ، واحد فاملعىن بابجل أو ، عباءة قلنا اآلن حنن ، العباءة أي باعتباره اجللباب

 يدنين المؤمنين ونساء وبناتك ألزواجك قل النبي أيها يا(( :  اجللباب ذكر حينما تعاىل قال ولذلك ، األمام

 شعيب لباس اجللباب ، متجلببة خرجت إذا كانت اجلاهلية يف املرأة ألن ذلك ، يدنني قال ، يغطني قال ما ))
 ، مكشوف هنا رأسها نصف ، رأسها على اجللباب تلقي كانت هلا دين ال جاهلية كانت ملا لكنها ، قدمي عريب
 نصف على اجللباب تلقي ، املستهرتات العراقيات بعض تفعل وكما ، لإلشارب بالنسبة النساء بعض تفعل كما

 )) جالبيبهن من عليهن يدنين(( :  بقوله املسلمات أدب وجل عز فاهللا ، مبني كله ورقبتها وصدرها ، الرأس
  ( ). الوجه سوى ما يغطي حيث إىل التقريب التقريب وهو اإلدناء هذا ينبغي ، اجللباب هذا يضعن حينما أي



 هكذا ، واحدة عني إال كله الوجه تغطي أا املسفرين لبعض آخر قول وهناك ، الراجح الرأي يف هذا : الشيخ
 تغفل أن املمكن من املرأة كانت ملا ولكن ، اجللباب هو العباءة الشاهد ، العينني ذكر وبعضهم ، الوصف جاء
 فلو ، عنقها وعلى رأسها على تضربه فاخلمار ، اخلمار اجللباب حتت تضع أن احلكيم الشارع فأمر ، عباءا عن

 ىعل ووضعت العباءة استعملت إذا فحينئذ ، احتياط يف هناك فيكون قصدها بدون شيء العباءة انكشفت
   اخلمار وآية اجللباب آية ، الكرميتني اآليتني متثيل فيه هذا يكون مخار وحتت الرأس مقدمة من ، الرأس

  
 ، اإلسالم يف فُعل مث ، اإلسالم قبل ما معهوداً  كان الذي اجللباب يف األمر هل وهو شيء بيان من البد لكن
  . املعىن معقول أو تعبدي كلميت من قصودامل يفهمن اجلميع أن وأظن ؟ املعىن معقول هو أم تعبدي هو هل

  . مسحت إذا اشرحها:  السائلة
 احلكمة ما نعرف وال احلكم هذا تنفيذ يف اهللا نتعبد حنن أي تعبدي بكلمة الفقهاء عند املقصود ، طيب : الشيخ

  مثالً  نضرب ، الشيء بذلك أمر وجل عز ربنا ملاذا يدرك العقل أن أي املعىن معقول كان إذا خالف ، السر وما
 ، وليلة يوم كل يف صلوات مخس مجيعاً  للمسلمني شرع وجل عز ربنا ، املعىن معقول وتوضيح التعبدي لتوضيح

 شيء ، جهر وشيء ، سر شيء القرآن بقراءة يتعلق مبا ، الركعات هذه بني فاوت ، الركعات عدد يف بينها فاوت
 ثالثة واملغرب ، ركعتان الفجر ملاذا ، التفاوت هذا ملاذا هنا السؤال يأيت ترى ، وهكذا جهر ونصف ، سر نصف
 ، املعىن ملعقولية آخر مثال يأيت ، املعىن معقول غري هذا ندري ال:  اجلواب ؟ أربع أربع الصلوات وبقية ركعات

 ؟ اذامل ؟ املعىن معقول ؟ املعىن معقول أم تعبدي هذا ، الغرر بيع عن -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول ي
 هذا من املعامالت وأكثر ، املعىن معقول فهذا ، عنه ي ولذلك ، املسلمني بني املخاصمة يوجد الغرر بيع ألن

 عليكم حرمت(( :  اخلنزير احلم حترمي مثالً  ، املعىن معقولة غري العبادات وأكثر ، املعىن معقولة تكون القبيل

 ال ، التسليم على بالتحرمي احلكم هذا يتلقون املسلمني نكا قريب عهد إىل )) الخنزير ولحم والدم الميتة
 أضرار تعمل وأا ، الوحيدة الدودة فيه أن ظهر إنه مسعتم أو قرأمت ميكن اآلن ، اخلنزير أكل اهللا حرم ملاذا نعرف

 ، الشديدة باحلرارة اخلبيث اللحم هذا طبخوا ما وإذا ، جداً  شديدة حبرارة إال متوت ال أا وخاصة ، البدن يف
 حبيث ؟ املعىن معقول هو هل لكن ، املعىن معقول صار اآلن هذا إذاً  ، الكفار أولئك رأي على طعمه يذهب

:  اجلوب ؟ هذا حل ، عليها ُقضي ما إذا مبعىن ، الوحيدة الدودة هذه هو التحرمي علة أن نقول أن نستطيع أننا
 ، التعبدي تقريباً  عرفنا إذا ، الوحيدة الدودة هو اخلنزير محل أكل حترمي سبب بأن ، قاطع نص عندنا ما ألنه ، ال

 أم ، الغاية شو نعرف ما ؟ تعبدي هذا تُرى ، اجللباب النساء على فرض وجل عز ربنا اآلن نعود ، املعىن ومعقول



 فإذاً  ، جلباا تحت ا متزينة املرأة تكون قد اليت الزينة وتغطية التسرت وهو ، الغاية شو مفهوم ؟ الغاية شو مفهوم
 بعض يف:  مثالً  ، جلباباً  لغة يسمى ال ، آخر ثوب اجللباب مقام قام فلو ، الفتنة لدفع املعىن معقول األمر هذا

 قطعة ، الزم مالية يعين ، قطعتني عن عبارة هناك الشرعي الغطاء أقول ، أيضاً  واألردن كسوريا ، العربية البالد
 من املراد السرت حتقق أا حيث من لكنها ، عباءة تسمى وال ، جلباباً  تسمى ال هذه ، حتتانية وقطعة فوقانية

 إن أحسن أو ، كالعباءة بدا يسرت الذي اللباس تلبس أن املرأة على الواجب فإذاً  ، متاماً  متحقق هذا ، اجللباب
 ، زم مالية كان أو جلباب كان لباس أي حتت اخلمار وضع واجب من النساء يعفي ال كله هذا لكن ، وجد

  . آنفاً  ذكرت كما ، املرأة لرأس التحجيم  دفع لعله ، ذلك حنو أو
  ؟ العباءة لبسنا يف تعبد يف ما ومبعىن ، ...بالنسبة : الطالب
 أدى آخر ثوب هناك وجد فإذا ، الرجال أعني عن املرأة حلجب مقصود ، بذاته مقصوداً  ليس ، أيوه : الشيخ
  .  غريه شيء ذلك يف املرأة على وليس ماشي فهو ، اخلمار على احملافظة مع ، الغرض نفس

  
 املذاهب على األحكام يدرس الشريعة قسم ففي ، العزيز عبد امللك جامعة يف طالبات حنن لنا بالنسبة:  السائلة

 اعإتب عدم علينا جيب أو ضعيف احلديث كان فإذا معهم املناقشة وعند ، األساس هذا على بتعاملهم واألخوات
 نبحث عندما خصوصاً  ، عليهم نرد أو نتصرف كيف نعرف فال ، تقام عقيمة مناقشة جند ، معني مذهب
 وهي خاطئة الطريقة هذه أن عرفنا فإذا ، املذاهب كتب إىل اللجوء دون والُسنة الكتاب طريق عن نبحثها مسألة
 ألن ؛ والتبليغ والدعوة اإلخوان ومجاعة ... ا تنصحنا اليت الصحيحة الطريقة هي فما ، بعينه معني مذهب إتباع

  . لتوجيههم الصحيحة الطريقة هي فما اموعات هلذه منتمني غري... شني ما ، الشيء هذا يفهموا ما بعضهم
 ، جاهالً  أو مستمعاً  أو متعلماً  أو عاملاً  كان سواءً  مسلم كل على الواجب أن ، فيه شك ال مما : الشيخ

 نقاش وال خالف وال أوىل مقدمة نعتربها أن جيب هذه والُسنة الكتاب إتباع هو إمنا ، مجيعاً  هؤالء على الواجب
 وأن حيكموا أن ، املسلمني كل على فرض أن بعد وجل عز اهللا أن:  الثاين الشيء  ، املسلمني من أحدٍ  بني

 عند فيه مسلم ألنه ، فيه خوضلل بنا حاجة ال أمر وهذا -  وسلم عليه اهللا صلى - نبيه وسنة اهللا كتاب يتبعوا
 العلم حيث من ، قسمني املسلمني جعل فقد ، ورسوله اهللا إىل يتحاكموا أن ، اإلسالمي اتمع جعل ، اجلميع
 الكرمي القرآن صريح يف تعاىل قال وقد ، يعلمون ال الذين هم اآلخر والقسم ، العلماء هم األول القسم ، وعدمه

 الصالة عليه قال كما ، القرآن أهل هم شك ال الذكر وأهل )) تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا(( : 
 والرسول ، القرآن أهل هم الذكر أهل .. ) وخاصته اهللا أهل هم القرآن أهل( :  الثابت احلديث يف والسالم



 العلماء يسألوا نأ العلماء من ليسوا الذين املسلمني مجيع فعلى.  ) وخاصته اهللا أهل هم القرآن أهل( :  يقول
 فيجب غريه استفىت فإذا ، حكمه يعرف أن يريد ما بشيء املبتلى أن يؤكد الذي داود أيب حديث يف جاء كما
 العلم ينتزع ال اهللا إن( :  السالم عليه قوله يف دخل وإال االفتاء له ليجوز عاملاً  يكون أين ، ملفيت هذا على

 رؤوساً  الناس اتخذ ، عالماً  يبق لم إذا حتى العلماء بقبض العلم يقبض ولكنه ، العلماء صدور من انتزاعاً 

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن"  يقول داود أيب حديث ) وأضلوا فضلوا ، علم بغير فأفتوا ُفسئلوا ، جهاالً 
 من تجراحا وبه ، جنباً  أحدهم أصبح وناموا ، املشركني وبني بينهم أوزارها احلرب وضعت فلما  سرية أرسل - 
 ، فاغتسل ، االغتسال من لك البد له قالوا يغتسل ال أن يف ، رخصة له جيدون هل ، حوله من فسأل املعركة أثر

 الذين على ودعا شديداً  عضباً  غضب -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل خربه بلغ وملا ، مات مث احلمى فأصابته
  جهلوا حين سألوا أال( :  هنا الشاهد ) جهلوا حين سألوا الأ اهللا قاتلهم قتلوه( :  قال  " الفتوى بتلك أفتوه

 أن العلم أهل على والواجب ، العلم أهل يسأل أن يعلم ال من على الواجب إذاً  ،) السؤال العي شفاء فإنما
 إذاً  ) نار من بلجام القيامة بيوم أُلجم فكتمه علم عن ُسئل من( :  السالم عليه قال كما الناس هؤالء يفتوا
 إىل حباجة هو فيما اهللا حكم ليعرف ، املشروع السؤال طريق املسلم يسلك أن الواجب فمن ، الواجب هذا كان

 الذين ثم ، قرني الناس خير( :  السالم عليه قال كما األمر أن مجيعاً  نعلم أنا ريب وال شك وال ، معرفته

 من فيهم يوجد مل ، باخلريية هلم املشهود لثالثةا القرون وهؤالء ) يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم ، يلونهم
 بكري هو من بعدهم فيمن وال الصحابة يف يكن مل مثالً  ، الثالثة القرون هذه علماء من عامل بقول يتمسك
 مجيعاً  كانوا وإمنا ، علوي هو من وال عثماين هو من وال ، ُعمري هو من وال ، الصديق بكر أبو ، املذهب

 الكتاب مع يتلقون ، العلم أهل -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول حديث وإىل اهللا كتاب إىل يتحاكمون
 هذا ألن ، منهم معني لشخص يتعصبوا أن دون العلماء هؤالء يسألون ، عنده علم ال من ، مباشرة والُسنة

 إال البشر من عصومم هناك وليس ، املعصوم إتباع هو الذي اخلالص التوحيد ، اخلالص التوحيد يُنايف ، التعصب
 احلديث يف السالم عليه قال فقد الدنيا أمور أما ، بالدين يتعلق وفيما -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

 أن سبيل يف ، يعلم ال مسلم رجل متسك ما فإذا كذلك األمر وإذا ) دنياكم بأمور أعلم أنتم( :  الصحيح
 هذا جعل فقد ، اتباعهم أو التابعني أو الصحابة من كان اءسو  ، املسلمني أئمة من إمام بقول يتمسك يتعلم

 مع منهُ  شيء فيه يقع أن جيوز ال الذي ، الدين يف الغلو من وهذا ، السالم عليه كالرسول معصوماً  اإلنسان
 )) اهللا دون من أرباباً  ورهبانهم أحبارهم اتخذوا(( :  للنصارى بالنسبة ، العاملني رب قال لذلك ، املسلمني

 اهللا صلى -  حممداً  اهللا بعث ملا مث ، اجلاهلية يف تنصروا كانوا الذين الصحابة أحد على أشكل ظاهرها اآلية هذا



 اهللا صلى - اهللا رسول تال فلما ، الطائي حامت بن عدي هو أال ، اإلسالم إىل اهللا هداه ، باإلسالم -  وسلم عليه
" :  قال ، ا املراد غري على فهمها ألنه ، عليه اآلية فأشكلت الس يف عدي كان اآلية هذه -  وسلم عليه
 يعين أرباباً  اختذوهم أم فهم ألنه ؟ هكذا قال هو ملاذا " اهللا دون من أرباباً  اختذناهم ما اهللا رسول يا واهللا

 الرسول له بّني  أو السالم عليه الرسول هلم فبني ، العاملني كرب جعلوهم أي العاملني رب اهللا ، اهللا مع خيلقون
 يف وواحدٌ  ، ذاته يف واحدٌ  أنه كما وجل عز اهللا ، بالتشريع املتعلقة الربوبية باآلية املقصود بأن السالم عليه

 أن" :  العصرية العبارة اليوم ظهر ولذلك ، إطالقاً  معه حكم ألحدٍ  فليس حكمه يف واحدٌ  أيضاً  فهو ، صفاته
 عليه له قال ولذلك حامت ابن عدي إىل املعىن هذا يتبادر مل جداً  يلمج شيء فعالً  وهذا " وجل عز هللا احلاكمية
( :  ومبيناً  موضحاً  السالم عليه له فقال ، باآلية املراد هو أنه ذهنه إىل تبادر الذي املعىن استغرب حينما السالم

 يا كان فقد هذا ماأ" :  قال ) ؟ حللتموه حراماً  لكم حللوا وإذا حرمتموه حالالً  لكم حرموا إذا كنتم ألستم
 يتعداه ال عامل لشخص املسلم اإلنسان فإتباع,  ) اهللا دون من أرباباً  إياهم اتخاذكم فذاك( :  قال " اهللا رسول

 اهللا صلى - الرسول حىت ، إطالقاً  البشر من ألحد احلق هذا وليس التشريع حق له العاملني رب كأنه فيه غريه إىل
 اهللا عبد أن داود أيب سنن يف حديث يف السالم عليه قال كما ربه من إليه وحيأ ما حيكي هو إمنا -  وسلم عليه
 فيه جملس يف كنت اهللا رسول يا" :  فقال ، يوماً  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل جاء ، العاص بن عمرو بن

 " والغضب ، ضىالر  حالة يف يقوله ما -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن تكتب:  يل فقالوا ، مشركون
 اهللا صلى -  الرسول ) حق إال منه يخرج ما ، بيده محمد نفس الذي فو ، اكتب( :  السالم عليه له فقال
 هو الذي بكر أيب من أما ، حق كله هو منه خيرج ما أن البشر كل عن يتميز الذي وحده هو -  وسلم عليه

 هو أحدهم فم من خيرج ما كل بأن نصفهم أن كنمي ال وكلهم نازل وأنت ، والرسل األنبياء بعد ، الناس أفضل
 احلق هذا ألن ، احلق هذا ألن اآلخرين علم من نستفيد ال إماماً  بعينه إنساناً  نتخذ أن جيوز ال لذلك ، احلق
 فنحن ، بعده من بذاته شخص يف حمصوراً  ليس -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل وتعاىل تبارك اهللا أوحاه الذي

 أن اعتقدوا حيث ، طالب أيب بن علي يف الشيعة يعتقده ما ، الصحابة من السالم عليه خالفه من يف نعتقد ال
 ولذلك هذا نعتقد ال حنن ، علي إىل كله انتقل -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب صدر يف كان الذي العلم

 صدر يف كان الذي العلم قولن حنن ، العصمة يف والسالم الصالة عليه كالنيب فجعلوه ، العصمة فيه اعتقدوا
 يأخذ أن أو العلم يأخذ أن شاء فمن ولذلك ، واحد صحايب إىل وليس الصحابة إىل انتقل السالم عليه الرسول

 فقد وإال مجيعهم من يستفيد أن ينبغي وإمنا واحد شخص من يأخذه أن يكفي فال العلم هذا من وافر حبظٍ 
 اتمع وأن ، والسنة الكتاب بإتباع مكلفون أننا وخالصتها احلقيقة ذهه عرفنا إذا كثرياً  علماً  نفسه على أضاع



 يسألوا أن ليس العلم أهل يسألوا أن العلماء غري هؤالء واجب وأن ، علماء غري وفيهم ، علماء فيهم اإلسالمي
 هلا املشهود ثةالثال القرون يف واحد إمام مذهب أو واحد بإمام بالتمذهب التدين يكن مل لذلك ، واحداً  عاملاً 

 كانت كذلك ، منهم والفقهاء العلماء ، الصحابة كبار بني مشاعاً  العلم كان وإمنا ، آنفاً  ذكرنا كما باخلريية
 يف كله والشر االتباع يف كله اخلري كان وإذا.  منهم واحد شخص إىل وليس منهم عديد إىل تتوجه الفتوى

 ليس أي ، باخلريية هلا املشهود القرون يف ، األوىل سريا التدين يف اليوم املسلمني سرية تعود أن فيجب ، االبتداع
 فعلوا فإن ، السابقة اآلية يف كما العلم أهل من يستفيدوا أن عليهم وإمنا ، بعينه إماماً  يتخذوا أن للمسلمني

 أئمتهم خالفوا مأ ذلك على زايد ، الصاحل السلف خالفوا فقد يفعلوا مل وإن الصاحل بالسلف اقتدوا فقد ، ذلك
 ناصحاً  قال أنه ، منهم إمام كل عن صح قد أنه مجيعاً  نعلم ألننا ، يقلدوم أو ، يتبعوم بأم يدعون الذين
 أن املسلمني علماء من لعامل ميكن ال بأنه منهم اعرتاف وهذا " مذهيب فهو احلديث صح إذا" :  كلها لألمة
 بعضهم وقال " مذهيب فهو احلديث صح إذا" :  ذكرنا كما األمة ألفراد ناصحاً  يقول هلذا ، كله باحلديث حييط

 عليه اهللا صلى -  للنيب الُسنة ختفي قد" :  قال -  عنه اهللا رضي - الشافعي اإلمام وهو ذلك من أصرح هو ما
 اهللا صلى - اهللا رسول وحديث أصل من أصلت أو قول من قلت مهما ، املسلمني أفراد من فردً  عن - وسلم
 ، " احلائط عرض بقويل واضربوا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول فخذوا ، قويل خالف على -  وسلم عليه

 هذه واحلالة يكون ُسنة تبينت إذا اإلمام تقليد وعدم ، السالم عليه الرسول قول وإتباع الُسنة إتباع يف فاألئمة
  @  األئمة ألقوال خمالفاً  أيضاً  هو بل ، ةوالُسن للكتاب خمالفاً  فقط ليس واحد إمام مبذهب التمذهب

  
 خارجني فأصبحوا ، األئمة ألقوال متبعني وغري والُسنة للكتاب خمالفون هم ، معني إمام مبذهب يتمذهبون الذين

 وهو اهلند علماء كبار أحد ذكره ما املناسبة ذه يعجبين لذلك األئمة تقليد وعن والسنة الكتاب إتباع عن
 ترمجة يف ذكر " احلنفية علماء طبقات يف البهية الفوائد" :  امسه له كتاب يف اللكنوي احلسنات بأيب املعروف

 حنيفة أيب تالمذة من ، الثانية الطبقة من هذا البلخي عصام ، البلخي بعصام املسمى وهو احلنفية علماء أحد
 هذا البلخي عصام حنيفة أيب تلميذ معلوم هو كما يوسف وأبو ، يوسف أبو هو البلخي عصام الشيخ ألن

 الرفع وعند الركوع عند الصالة يف يديه يرفع كان أنه ترمجته يف اللكنوي احلسنات أبو ذكره ، يوسف أيب تلميذ
 ألم ؛ األحناف لعلماء بالنسبة شاذ ، غريب أمر احلنفية لرتاجم العارفون يعلم كما شك بال فهذا ، منه

 الثالثة هؤالء كل ، القاضي يوسف وأيب الشيباين احلسن بن وحممد حنيفة أيب ةالثالث ألئمتهم تبعاً  طبعاً  مطبقون
 ، حترمي كراهة الرفع هذا بكراهة قالوا بل ، منه الرفع وعند الركوع عند الصالة يف اليدين رفع شرعية بعدم قالوا ،



 وأنت الصالة يف يديك ترفع أنت كيف ُسئل ، الصالة يف يديه يرفع منهم وهو ، هذا البلخي عصام رؤي فلما
" :  حق كلمة وهذه ، قال ، يشرع ال الرفع هذا بأن قالوا وكلهم حنيفة أيب تلميذ يوسف وأبو يوسف أليب تابع
 رفع - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن علمت وقد ، علم مبا يعمل أن منا كالً  كلف قد وتعاىل تبارك اهللا أن

 بعقله إنسان كل وإمنا حنيفة أيب بعقل ربنا شريعة نفهم أن يكلفنا مل وجل زع واهللا ، منه والرفع الركوع عند يديه
 سيقول ، الُسنة هذه تركت إذا فيما العكس وعلى ، حنيفة أبا خالفت ملاذا يل يقول ال سوف نلقاه ويوم وعلمه

 " منه والرفع ركوعال عند يديه يرفع كان - وسلم عليه اهللا صلى -  نبيك أن عرفت وقد الُسنة هذه تركت ملاذا يل
 وأيب حنيفة أيب إلمامه وخمالفته ، الُسنة هلذه إتباعه على تدل أخرى بعبارة هو ، هذا عصام فعل على علق

 إتباعاً  مسألة يف إمامه تقليد ترك من أن يؤخذ هذا ومن" :  قال حيث ، جداً  ورائعاً  بديعاً  تعليقاً  علق ، يوسف
 ترك صورة يف ، التقليد ربقة يف هو بل اإلمام تقليد أي ، التقليد عن بذلك خيرج ال أنه خمالفه دليل لقوة ، منه

 اتبع وحينما احلديث واتبع اإلمام قول فرتك عصام عند احلديث صح فقد مذهيب فهو احلديث صح إذا التقليد
 وهو سناتاحل أيب الكلمة هذه قال ولذلك"  مذهيب فهو احلديث صح إذا : " قال ألنه اإلمام اتبع فقد احلديث

 ترك إذا احلنفي أن املسألة هذه من يؤخذ أو املسألة هذه من نأخذ ، اهلنود العلماء من فاضل وعامل حنفي أيضاً 
 يف ، التقليد ربقة يف هو بل ، التقليد عن بذلك خيرج ال أنه خمالفه دليل لقوة إتباعاً  ، إمامه مسائل من مسألة
 الكتاب عن دينهم يأخذوا بأن املسلمني يأمرون كلهم األئمة واتفاق والسنة الكتاب فإذاً  ، التقليد ترك صورة

 عامل بسؤال وليس ، العلم أهل بسؤال عنده علم ال ومن ، والسنة الكتاب من العلم أهل حبسبه كالً  والسنة
 االجتاه هذا حيييوا أن علمائهم وغري علمائهم املسلمني عامة على فيجب احلقيقة هذه عرفت إذا ، فقط واحد
 ، آخر إلمام أخرى طائفة فتتعصب إلمام ، منهم طائفة تتعصب ال أن وهو.  الصاحل سلفنا عليه كان الذي

 فرقوا(( :  قال كما اهللا دين يف جيوز ال وهذا ، واالفرتاق االختالف وهو ، كبري حمذور يف املسلمون يقع وبذلك

 متعصبة بني وقع وما ، اإلسالمي لتاريخا يف يقرأ ومن )) فرحون لديهم بما حزب كل شيعا وكانوا دينهم
 وأكرر ُعرف السابق التفصيل على والُسنة الكتاب إتباع إىل املسلمني عودة ضرورة له تتجلى فنت من املذاهب

 أظن قريب عهد إىل مثالً  حنن ، معني مذهب بإتباعه بالتدين وليس ، العلم أهل بسؤال العامل وغري ، بعلمه العامل
 حماريب أربعة فيه يوجد ، األموي املسجد يوجد ، دمشق يف أمية بين مسجد يف أدركناه الذي أدركتهم ما أنتم

 جيلسون ناساً  فتجد ، واحلنبلي واملالكي والشافعي احلنفي:  األئمة من أربعة األربعة احملاريب هذه يف فيه يصلي
 ال جالسون والناس ، وصلى ثاين إمام مقا الصالة تلك انتهت فإذا ، لنا إماماً  ليس هذا ؟ ملاذا قائمة والصالة
 كل ، واحد إلمام تعصبهم بسبب املسلمني مجاعة تفرقت ، وهكذا إمامك ليس هذا ، اإلمام هذا مع يصلون



 مع ، واحد امام مجيعاً  املسلمني يؤم كان ، إطالقاً  الصاحل السلف عهد يف تكن مل الظاهرة هذه بإمام قنع منهم
 كانوا ذلك مع لكن بعدهم ومن ، التابعون وكذلك املسائل بعض يف خيتلفون كانوا الصحابة بعض أن نعلم أننا

 هو ؟ اليوم عليه حنن وبينما ، كان بينما ، الفرق هذا حصل ملاذا ترى ، واحد مسجد ويف واحدة مجاعة يصلون
 عن فاحنرفنا هعلي كانوا عما منحرف مبنهج ومتسكنا ، عنه حدنا حنن ، عليه كانوا الذي العلمي املنهج أن

 شيئاً  الكالم هذا يعين ال ، ذلك وحنو وشافعي حنفي ذكرنا كما ، به قنع إماماً  منا كالً  واتبعنا ، والُسنة الكتاب
 إلتباع ندعوا حينما اليوم حنن أننا الكالم هذا يعين ال األبرياء به ويتهمون ينقلونه وقد ، الناس بال بعض يف خيطر

 التقدير متام وحنرتم نقدرهم حنن إمنا ، وجل عز هللا حاشا ، وأمثاهلم األئمة هلؤالء وزناً  نقيم ال ، والُسنة الكتاب
 فهو احلديث صح إذا قالوا الذين فهم كلمام من آنفاً  بيناه الذي املنهج هذا أخذنا أننا ذلك ومن ، واالحرتام

 عليه اهللا صلى - النيب صالة صفة كتايب مقدمة يف وأودعتها مجعتها كنت أقوال من هنالك ما آخر إىل مذهيب
 اهللا أمر الذي ، املنهج هذا يف نتبع وهلم نقتدي م إذاً  فنحن ، تراها كأنك ، التسليم إىل التكبري من - وسلم
 باهللا تؤمنون كنتم إن الرسول وإلى اهللا إلى فردوه شيء في تنازعتم فإن((  ، مجيعاً  الناس به وتعاىل تبارك

 اهللا عن الصادر الشرع حكم وتعظيم ، شيء وتقديرهم األئمة فتعظيم )) تأويال وأحسن رخي ذلك اآلخر واليوم
 نستثين ال األئمة كل األئمة أما ، اهللا رسول هو البشر من اإلتباع يف الغاية.  آخر شيء هذا اهللا رسول وعن
 اهللا صلى -  نبينا وبني بيننا وسطاء هم أدالء فهم ، أتباعهم أو التابعني أو الصحابة من كان سواء  أحداً  منهم
 ، أذهاننا يف ونرسخه هذا يف نؤكد أن وجيب ، اآلخرين علوم ضيع فقد ، منهم بواحد متسك فمن -  وسلم عليه
 يف وإمنا ، الصحابة من واحدٍ  صدر يف يودع مل السالم عليه الرسول علم أن ، السابقة احلقيقة تذكرنا ما إذا

 ، التابعني من واحدٍ  صدر إىل ينتقل مل ، الصحابة صدور من انتقل الذي العلم وهذا ، الصحابة مجيع صدور
 أئمة من إمام صدر إىل التابعني صدور جمموع من ينتقل مل أيضاً  العلم هذا مث ، التابعني علماء جمموع إىل وإال
 ، مجيعاً  منهم نتلقاه أن العلم نتلقى أن أردنا إذا حنن فينبغي ، مجيعاً  العلماء بني موزع العلم فإذاً  ، التابعني أتباع

 من وكلهم : " املناسبة هذه غري يف يقال كما كلهم وإمنا ، أحد على ألحدٍ  نتعصب ال ، أحداً  منهم نستثين ال
 بعض يف اختلفوا الصحابة أن للناس نبني حينما ألننا املناسبة هذه غري يف هذا يقولون أقول"  ملتمس اهللا رسول

 جياوننا ، املسائل بعض يف اختلفوا بعدهم من األئمة كذلك ، فنتبعه احلق من مع ظرنن أن فعلينا ، املسائل
 هؤالء يقوله وما حنن نقوله ما بني جداً  كبري الفرق لكن حنن نقوله هذا"  ملتمس اهللا رسول من وكلهم " بقوهلم
   الناس
 منهم واحد كل أن يعين ال هذا ولكن ، والُسنة الكتاب إتباع غايته وكانت هدفه كان منهم واحدٍ  كل نقول حنن



 عز اهللا ألن مستحيل وهذا ، الشريعة تناقضت وبالتايل ، األئمة أقوال تناقضت وإال مسألة كل يف احلق أصاب
 هذا كان لو )) كثيرا اختالفاً  فيه لوجدوا اهللا غير عند من كان ولو(( :  الكرمي القرآن حق يف يقول وجل

 الذي السماء وحي من هذا لكن كثرياً  اختالفا فيه لوجدوا ، الفكر مضطرب تلفخم والبشر ، البشر من القرآن
 األمثلة بعض وحسبكن ، األئمة بني كثرياً  خالفاً  جند الواقع يف لكننا ، خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال

 ثالثة ، مذاهب ثالثة ؟ ضوءالو  ينقض ال أم ، الوضوء ينقض ، الدم خروج مثالً  ، كثرياً  الناس ا يبتلى اليت
 غير عند من كان ولو(( :  السابقة لآلية ، أبداً  اهللا عند من تكون أن األقوال هذه تكون أن ميكن ال ، أقوال

   )) كثيرا اختالفاً  فيه لوجدوا اهللا
 والقول.  قول هذا قليالً  أو كثرياً  كان سواء ينقض ال الدم ، قول هذا  قليالً  أو كثرياً  كان سواء ينقض الدم

 رسول من حاشا ؟ اهللا رسول من كله نقول أقوال ثالثة ، ينقض مل قليالً  كان وإن نقض كثرياً  كان إن:  الثالث
 خذا ، ورجاالً  نساءً  مجيعاً  الناس ا يُبتلى اليت األمثلة من مثال هذا ، املضطربة األقوال هذه مثل يقول أن اهللا

 الرشد سن املرأة بلغت إذا يقول مثالً  احلنفي املذهب ، اجتماعية قةعال له لكونه بالنسبة أدق وهو آخر مثال
 غري النكاح هذا يقولون واجلمهور الشافعي ، أمرها ويل بذلك هلا يأذن مل ولو بنفسها نفسها تزوج أن فلها
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